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ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 11 §:n 6 ja 7 kohta,

sellaisina kuin ne ovat laissa 952/2011,
muutetaan 1 ja 2 §, 7 §:n 3 momentti, 7 a §:n otsikko ja 1 momentti, 8 §, 10 §:n

johdantokappale ja 6 kohta, 11 §:n johdantokappale, 4 luvun otsikko, 12 ja 13 §, 16 §:n
otsikko, johdantokappale ja 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laeissa 1013/2005 ja 931/2012, 7 §:n 3 momentti,
7 a §:n otsikko ja 1 momentti sekä 10 §:n johdantokappale ja 6 kohta laissa 1013/2005, 8 §
laeissa 1013/2005 ja 1097/2007, 11 §:n johdantokappale ja 13 § laissa 952/2011, 12 § osaksi
laissa 1097/2007 ja 16 §:n 2 kohta laissa 602/2005, sekä

lisätään lakiin uusi 7 b, 8 a, 9 a, 9 b, 12 a—12 e, 15 a ja 15 b § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään näyttötutkintoina
suoritettavista ammatillisista perustutkin-
noista, ammattitutkinnoista ja erikoisammat-
titutkinnoista ja niihin valmistavasta koulu-
tuksesta sekä muusta kuin näyttötutkintoon
valmistavasta ammatillisesta lisäkoulutuk-
sesta (ammatillinen aikuiskoulutus).

Tätä lakia sovelletaan lisäksi ammatillisen
aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutettavaan
työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaan.

Sillä tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhtei-
söille, erityisesti pienyrityksille, tarjottavia
osaamisen kehittämispalveluja.

2 §

Koulutuksen tarkoitus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarkoituk-
sena on ylläpitää ja kohottaa väestön amma-
tillista osaamista, antaa opiskelijoille val-
miuksia yrittäjyyteen, kehittää työelämää ja
vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää
työllisyyttä ja tukea elinikäistä oppimista.
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Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarkoituk-
sena on lisäksi antaa mahdollisuus ammatti-
taidon osoittamiseen sen hankkimistavasta
riippumatta sekä edistää tutkintojen tai niiden
osien suorittamista.

2 luku

Koulutuksen ja tutkintojen järjestäminen

7 §

Tutkintotoimikunnat

— — — — — — — — — — — — —
Tutkintotoimikunta sopii näyttötutkintojen

järjestämisestä 4 §:ssä tarkoitettujen koulu-
tuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden sel-
laisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa, joilla
on riittävä asiantuntemus näyttötutkintojen
järjestämiseen (näyttötutkinnon järjestäjä).
Tutkintotoimikunnan tulee tehdä sopimuksia
siten, että tutkintoon osallistuville on tarjolla
riittävä määrä tutkintotilaisuuksia. Lisäksi on
otettava huomioon, että maksut sekä osallis-
tujille että koulutuksen järjestäjille säilyvät
kohtuullisina. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarkemmin järjestämissopimusten
sisällöstä.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §

Todistusten antaminen ja tietojen toimitta-
minen

Tutkintotoimikunnan tulee antaa tutkinto-
todistus, kun henkilö on suorittanut hyväksy-
tysti tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat
tutkinnon osat. Tutkintotoimikunnan tulee
antaa todistus suoritetuista tutkinnon osista
pyydettäessä.
— — — — — — — — — — — — —

7 b §

Tutkinnon suorittamismahdollisuudet

Näyttötutkinnon järjestäjä on tutkintotoi-
mikunnan kanssa sovittavalla tavalla velvolli-
nen järjestämään mahdollisuuksia suorittaa

näyttötutkintoja myös ilman niihin valmista-
vaa koulutusta.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että
näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen
osallistuvalle järjestetään osana koulutusta
mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto. Koulu-
tuksen järjestäjä vastaa myös siitä, että val-
mistavaan koulutukseen osallistuvalla on
mahdollisuus osallistua uuteen tutkintotilai-
suuteen, jos hän ei ole suorittanut tutkinnon
osaa hyväksytysti tai haluaa korottaa arvosa-
naa.

Näyttötutkinnon tai sen osan suorittamis-
mahdollisuuksia on järjestettävä myös henki-
löille, joille ammattipätevyyden tunnustami-
sesta vastaava viranomainen on antanut am-
mattipätevyyden tunnustamisesta annetun
lain (1093/2007) 13 §:n 2 momentin mukai-
sen tunnustamispäätöksen, jossa hakijalta on
edellytetty kyseisessä laissa tarkoitettuja kor-
vaavia toimenpiteitä.

8 §

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötut-
kintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja
järjestämisestä 13 §:ssä tarkoitettujen tutkin-
non perusteiden mukaisesti. Koulutuksen jär-
jestäjän velvollisuudesta järjestää valmista-
vaan koulutukseen osallistuville mahdolli-
suus näyttötutkinnon suorittamiseen sääde-
tään 7 b §:ssä.

8 a §

Henkilökohtaistaminen

Koulutuksen järjestäjä vastaa näyttötutkin-
toon ja siihen valmistavaan koulutukseen ha-
keutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvit-
tavan ammattitaidon hankkimisen henkilö-
kohtaistamisesta sekä näihin liittyvästä ohja-
uksesta. Jos henkilö ei ole osallistunut näyt-
tötutkintoon valmistavaan koulutukseen, hen-
kilökohtaistamisesta vastaa näyttötutkinnon
järjestäjä. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan säätää tarkemmin henkilökohtaistami-
sessa noudatettavista menettelytavoista.
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9 a §

Todistus valmistavasta ja muusta
koulutuksesta

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa henki-
lölle todistus näyttötutkintoon valmistavaan
koulutukseen tai muuhun tässä laissa tarkoi-
tettuun koulutukseen osallistumisesta. Näyt-
tötutkintoon valmistavaa koulutusta tai muuta
koulutusta ei arvioida osaamisen arviointias-
teikolla.

9 b §

Opetus ja ohjaus

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta sekä
henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohja-
usta.

Opiskelijan arvioinnilla ohjataan ja kan-
nustetaan opiskelua sekä kehitetään opiskeli-
jan edellytyksiä itsearviointiin.

10 §

Opetusta koskeva viittaussäännös

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen so-
velletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain opetusta kos-
kevia säännöksiä:
— — — — — — — — — — — — —

6) 23 §:n säännöksiä kokeilusta kuitenkin
siten, että tutkintojen osaamisaloista voidaan
poiketa Opetushallituksen luvalla.

11 §

Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia kos-
keva viittaussäännös

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen so-
velletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta annetun lain opiskelijan oi-
keuksia ja velvollisuuksia koskevia säännök-
siä:
— — — — — — — — — — — — —

4 luku

Ammattitaidon hankkimistavasta riippu-
mattomat näyttötutkinnot

12 §

Näyttötutkinnot

Näyttötutkinnot ovat ammatillisia tutkin-
toja, jotka suoritetaan osoittamalla ammatti-
taito 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tutkin-
totilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuksiin voi
osallistua ammattitaidon hankkimistavasta
riippumatta. Näyttötutkintoina voidaan suo-
rittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti-
tutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

Ammatillinen perustutkinto ja ammattitut-
kinto sijoittuvat ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetulle pätevyystasolle ja eri-
koisammattitutkinto 3 kohdassa tarkoitetulle
pätevyystasolle.

12 a §

Tutkintojen määritelmät

Ammatillisessa perustutkinnossa osoite-
taan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet
alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaa-
minen ja työelämän edellyttämä ammattitaito
vähintään yhdellä osa-alueella.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän
tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammat-
tiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää
tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työ-
elämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua
ammattiosaamista, joka on syvällistä amma-
tin hallintaa tai monialaista osaamista.

12 b §

Tutkintorakenne

Koulutusaloista säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella
säädetään ammatillisista perustutkinnoista ja
niiden osaamisaloista, ammattitutkinnoista ja
erikoisammattitutkinnoista sekä tutkintojen
sijoittumisesta koulutusaloittain. Opetus- ja
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kulttuuriministeriön asetuksella voidaan sää-
tää tutkintojen osaamisalojen ja tutkintoni-
mikkeiden määrittämisessä käytettävistä peri-
aatteista.

Opetushallitus valmistelee 2 momentissa
tarkoitetun tutkintorakenteen muuttamista
koskevia esityksiä.

12 c §

Tutkintojen muodostuminen

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatilli-
sista tutkinnon osista.

Tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamis-
alaan sisältyy vähintään yksi pakollinen tut-
kinnon osa ja vähintään yksi valinnainen tut-
kinnon osa.

12 d §

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkintojen yleisestä jatko-opintokelpoi-
suudesta yliopistoihin ja ammattikorkeakou-
luihin säädetään yliopistolain (558/2009)
37 §:ssä ja ammattikorkeakoululain
(351/2003) 20 §:ssä.

12 e §

Tutkintojen nimien ja tutkintonimikkeiden
suojaaminen

Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen ni-
miä ja tutkintonimikkeitä saa käyttää vain
tutkinnoista, jotka on suoritettu tämän lain
mukaisesti.

13 §

Tutkintojen perusteet

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet
kullekin 12 b §:ssä tarkoitettuun tutkintora-
kenteeseen kuuluvalle tutkinnolle.

Tutkinnon perusteissa määrätään:
1) ammattitutkintojen ja erikoisammattitut-

kintojen osaamisalat;
2) tutkintonimikkeet;
3) tutkinnon muodostuminen pakollisista

ja valinnaisista tutkinnon osista siltä osin,
kuin niistä ei ole säädetty 12 c §:ssä; sekä

4) tutkinnon osien ammattitaitovaatimuk-
set ja osaamisen arviointi.

15 a §

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa tut-
kinnon suorittajan osaamisesta ja varmiste-
taan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaati-
musten saavuttaminen. Tutkinnon suorittajan
osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaa-
malla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn
osaamiseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
osaamisen arviointiasteikosta.

15 b §

Todistuksia koskevat tarkemmat säännökset
ja määräykset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 7 a ja 9 a §:ssä tarkoitettujen todis-
tusten sisällöstä ja allekirjoittamisesta sekä
todistusten liitteistä. Opetushallitus määrää
tarkemmin todistuksiin ja niiden liitteisiin
merkittävistä tiedoista.

16 §

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun
lain eräiden säännösten soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen ja
tutkintoihin sovelletaan lisäksi seuraavia am-
matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain
säännöksiä:
— — — — — — — — — — — — —

2) 24 b §:n 3 momentin säännöksiä opiske-
lijan oppimisen arvioinnista oppisopimus-
koulutuksessa;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2015.

Ennen lain voimaantuloa ammatillisen pe-
rustutkinnon suorittamisen aloittaneet tutkin-
non suorittajat siirtyvät lain voimaan tullessa
suorittamaan tutkintoaan tämän lain ja sen
nojalla annettavien säännösten ja määräysten
mukaan.

Opetushallituksen tulee muuttaa ammatti-
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ja erikoisammattitutkintojen perusteet tämän
lain 12 c §:n mukaisiksi 1 päivään elokuuta
2018 mennessä. Jos tutkinnon suorittaja on
aloittanut ammatti- tai erikoisammattitutkin-
non suorittamisen tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten nojalla

annettujen tutkinnon perusteiden mukaisesti,
hänellä on tutkinnon perusteiden muuttami-
sen jälkeen kahden vuoden ajan oikeus suo-
rittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon pe-
rusteiden mukaisesti, jotka olivat voimassa
hänen aloittaessaan tutkinnon suorittamisen.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen
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